
Republica Moldova. PRIMARUL
municiPiului Orhei

MD-3500, mun. Orhei, str. V. Mahu, 160

tel +373 235 22767 ;fax: +373 235 20378
ernail : primatia@orhei.md

www.orhei.md

elaborare a proiectului bugetului Primdriei
municipiului Orhei pentru anul 2021

qi a estimdrilor Pe anii2022-2023

in temeiul prevederilor art.10, 118-128 din Codul Administrativ al Republicii Moldova

nr.l16 din 19.07.2018;,a{t, 47 al.(z) din Legea finanlelor publice Ei responsabilitali bugetar -
;;;t[ "r,igr din 2i iutie 2014, *t.zo al regii Republicii Moldova rtr. 397 -XV din

16.10.2003 privind finanlele publice locale, art.Zg, 32 al.(l) al Legii privind administrafia

publica locala nr.a3d-Xvi ain zs decembrie 2006, in conformitate cu art.391 din Anexa la

Ordinul Ministerului Finanfelor w.209 din 24.12.20i5 "Setul metodologic privind elaborarea,

aprgbqrea, gi modificarea bugetului", DISPUN

1. Se lanseazd procesul de elaborare a proiectului bugetului municipal pentru anul 2021 qi

a estimdrilor Pe anii 2022-2023.

2. Se,aprobd calend,arul'.'privind elaborarea proiectului bugetului municipal pentru anul

202i gi a estimdrilbr.pe anii 2022-2023, conform anexei nr.1.

3. Se aprob6 componenla grupului de lucru responsabil de elaborarea proiectului bugetului

mruricipal pentru anli-201l qi a estimfilor pe anii2022-2023, conform anexei nr.2.

Se pune in sarcind speciali;tilor din cadrul Primdriei municipiului, conducdtorilor

instituliilor publice din sirbordinea Primdriei municipiului:
:i i..i g analiza performanf a pro gramelor/subpro grT.l ol 

:.1 :,:lTi de fiecare
prognozei

i cheltuielilor la nivel

DISPOZITIE

in vigoare la data includerii acesteia in Registrul de stat al

Judecdtoria Orhei in termen de 30 zile de la data1n

nr.

I
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7. Prezenta dispozilie intrd

actelor locale Ei poate

comunlcarll.

8. Controlul asupra

conform com

Se stabilegts:c6 in caz'de eliberare a membrilor grupului de lucru din funciiile definute,

atribuliile ior in cadrul grupuiui de lucru vor fi executate de persoanele nou-desemnate in

funcliile respective, frrd a emite o altd Dispozilie.

Se stabile;te ih in corhponenla grupului de lucru pot fi atraEi, in caz de necesitate 9i alli

specialiEti din cadrul'.primariei nfunicipiului, conducdtorii instituliilor publice' din

subordiirea Prim6riei municipiului.

Cu pri'ifre la lansarea procesului de

ffi1}

Primarul

l\ p;ezentei dispozifii revine viceprimarilor

Utt Paver 
'ERETANU

de cheltuieli qi resurse colectate.



ANEXA nr'1
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privind elaborarea 9i

?t.q.LnNnARuL

aprobarea bugetului municipal pentru arlul?02l

a estimlrilor pe anii 202Uan

Acfiunea Persoane
responsabile

Termenul-limiti de

realizare
Autoritatea
beneficiarlNr.

d/o
3 4

Emitqea dGpozitiei cu Privire la

calendarul de activitdli Pentru
elaborarea proiectului bugetului qi

crearea grupului de lucru responsabil
.lo pl qhnrqtea nroiectttlui busetului

Primarul
Specialist
planificare

mai2020 ConducEtorii
instit4ii[or
bugetare,
specialigtii

primdrii

1

Specialigtii din
cadrul primdriei

permanent Pe tot
parcursul anului

Autoritatea
executivd

2

Analizatendintelor veniturilor qi

cheltuielilor bugetului local reieqind

din executarea bugetului Pe anii

precedenli gi elaborarea prognozei

preliminare de resurse qi cheltuieli a

bugetuluilocuL
Odatd cu emiterea
circularei de cltre

MF privind
elaborarea
proiectului

bugetului local Pe
afii202l-2023

Autoritatea
executivf,

J

ffit"rAdtspoziliei primarului privind

elaborarea bugetului qi prezentarea

proiectului bugetului local

Specialist
planificare

Specialigtii din
grupul de lucru

n termen de20 zile
de la emiterea

dispoziliei
primarului

Autoritatea
reprezentativd
gi deliberativd4

Elaborarea, actualizarea pro gramul

strategic de dezvoltare a UAT Pe

termen mediu (duPd caz)

in termen 3 zile de

la primirea
circularei a DGF ce

line de proiectul de

buget pe anul 2021

Conducdtorii
instituliilor,
specialiptii
primdriei

5

Organizarea qi desfEqurarea gedinlei de

lucru privind particularitalile elaborSrii

proiectului bugetului pe anul 2021 ;i
a estimdrilor Pe anii 2022-2023

SpecialiEtii din
grupul de lucru

in termen de 20

zile de la emiterea
dispoziliei

primarului Privind
elaborarea

proiectului de

buget

Autoritatea
executiv6,

Conducdtorii
instituliilor

6

Rerizuir"a dupd caz, qi determinarea

structurii programelor/subpro gramelor

bugetare, desemnarea responsabililor,
precum gi formularea scoPului,

obiectivelor 9i indicatorilor de

performanld a subPro gramelor

Grupul de lucru de

comun acord cu

conducf,torii
instituliilor

conform
graficului stabilit

de DGF

Autoritate
executivd

DGF,7

Elubo*..a qi prezentarea propunerilor

de buget, inclusiv fundamentate Pe

programe gi performanld

Grupul de lucru de

comun acord cu

specialigtii din
c.adnrl nrimlriei

in termen de 20
zile de la

prezentare

Autoritatea
executivE

8

Con*ttur.u propunerilor de buget qi

prioritizarea cheltuielilor
Grupul de lucru
Specialist
planificare

Specialist
planificare venituri,
cheltuieli

septembrie -
octombrie 2020

Consiliul
municipal,

Comunitatea
9

i.rto.mireu proiectului bugetului local

gi prezentarea acestuia spre consultare
publicd

5

I



Elaborarea gi prezentarea propuneiilor
de buget in cadrul noului sisiem
informalional de management
financiar (SIM

Specialist
planificare

conform
graficului stabilit

de DGF

Or ganizar ea consultdrilor pe marginea
proiectului bugetului primdriei gi
asupra relaJiilor interbugetare intre
bugetul de stat gi bugetul local

Specialigtii din
cadrul primdriei de
comun acord cu
Direcfia Generald

septembrie -
octombrie 2020

Autoritatea
executivl

DGF

Ajustarea, in caz de necesitate, a
relatiilor intre bugetul de stat qi
bugetele locale ca'urnare a
consult[rilor cu APL

Specialigtii din
cadrul primdriei in
consultalie cu
Direclia Generald

septembrie -
octombrie

2020

Autoritatea
executivi

DGF.

Comunicarea eventualelor modifi cdri
in relafiile interbugetare ca urmare a
examindrii gi aprobdrii proiectului
bugetului de stat la Guvern

Specialiqtii din
cadrul primdriei in
consultalie cu
Direc{ia Generald

in termen de 5
zile de la
aprobarea
proiectului

Autoritatea
executivd

Ajustarea, in caz de necesitate, a
relaliilor interbugetare, fin6nd cont de
modificdrile intervenite ca urrnare a
examin[rii gi aprobdrii proiectului

lui de stat la Guvem

Specialigtii din
cadrul primdriei in
consultalie cu
Directia General5

in termen de 5 zile
de Ia data

comunic[rii
modificdrilor

Actualizarea politicilor sectoriale ale
UAT gi reprioritizarea programelor in
corespundere cu politicile sectoriale
nafionale gi reiegind din cadrul de
resurse disponibile

Grupul de lucru 01 noiembrie Autoritatea
executivE

local gi prezentarea spre examinare qi
aprobare

Definitivarea proiectului bugetului Grupul de lucru de
comun acord cu
specialigtii din
cadrul primlriei

20 noiembrie
2020

Autoritatea
reprezentativd
gi deliberativd

Examinarea gi aprobarea bugetului
local

Consilierii
municipali

i deliberativd
P r ezentarea copiei deciziei privind
aprobarea bugetului local (inclusiv
anexele gi nota informativd

Specialist
planificare

in termen de 5 zile
dupd aprobarea
bugetului local

Repartizarea bugetului local aprobat Specialist
planificare

in termen de l5 zile
de la data publicirii

deciziei bugetare
anuale

Autoritatea
executivd

Efectuarea ajustdrilor de rigoare in
bugetele locale pentru a le aduce in
conformitate cu prevederile legii anuale
a bugetului de stat, inclusiv ajustarea
liryitelor de cheltuieli, dup[ caz

Specialigtii din
cadrul primdriei

in termen de 30 zile
de la data public[rii
Legii bugetuluide

stat

Autoritatea
reprezentativd
gi deliberativd

P r ezentar ea sintezei cons o li date
bugetului primdriei aprobat

Specialist
planificare venituri,
cheltuieli

in termenul stabilit
de DGF

Executor: Olga Zgureanu
Tel.076700407

10

Autoritatea
executivd
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t2

13

l4

l5
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t7
10 decembrie

2020

t8
Direclia
Generald
Finante

19

20

21
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ANEXA nr.2
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GruPul de lucru

.responsabildeelaborareaproiectuluibugetuluipentruanu]l2021l't - '' qiaestim6rilorpeanii2022-2023

Pavel VEREJANU, primarul municipiului Orhei

Anastasia TURCAN, viceprimarul municipiului Orhei

Cristina COJOCARI, viceprimarul municipiului Orhei

Valerian CRISTEA, viceprimarul municipiului Orhei

AlaBURACOVSCHI,SecretaralConsiliuluiMunicipalorhei

Oleg MAIEVSCHI, arhitect-9ef

Svetlana ZINICOVSCHI, specialist principal

Grigore MIRA, specialist principal

Olga ZGUREANU, specialist principal

Tatiana SANTONI, specialist principal

Claudia CEBOTARI, specialist principal

Liudmila TIBULEAC, specialist principal

Oxana DUCA, sPecialist PrinciPal

Feodora GUDIMA, specialist principal

Elena CIRE$, sPecialist PrinciPal

Maria PANTALON, specialist principal

Alina TRUSOVSCAIA, specialist principal
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